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Festivalhandikap 2
Turneringen ble spilt mandag kveld, og 20 par deltok.

På pallen: Rausand/Meihuizen – Eide/Harr – Larssen/Skatrud

Resultater
1.
2.
3.
4.
5.

60,8
58,3
55,8
55,2
54,1

Tommy Elde - Torbjørn Harr, Sortland BK - Harstad S&BK
Bodil Jorunn Larssen - Tone Skatrud, BK Mix Tromsø - Vestre Gausdal BK
Arnt Rune Rausand - Stef Meihuizen, Molde BK
Arne Martin Solberg - Rune Sønsteby, Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK
Arvid Haugen - Sigurd Reiten, Kløver Ess - Vestre Gausdal BK

6. 53,0 Grethe Lill Larsen - Irene Hvalgård, Rekrutteringsklubben Ruter 7
7. 52,6 Bjørn Hauge - Anne Linda Hove, Os BK
8. 51,4 Bente Berntsen - Hege Berntsen, Tromsø BK
9. 51,3 Gunnar Buene - Tove Buene, Fagernes BK
10. 50,2 Ragnhild Oldernes - Oddny Christoffersen, BK Mix Tromsø - Kløver Ess

NORSK BRIDGEFESTIVAL LILLEHAMMER 2022

BULLETIN 5 - TIRSDAG

SIDE NR. 2

U21 laget hilser til festivalen fra Italia
Ikke alle er på Facebook – så derfor tar vi her i bulletinredaksjonen med dette
innlegget som er skrevet av Ida Marie Øberg.
I dag startet åpent junior VM i Salsomaggiore Terme i Italia. Norge er representert i
U21.
Etter 1 dag med spilling ligger Anders og Magnus på 2. plass!! Marius og Ida ligger på
15. plass. 26 par går videre til finalen.
Etter par blir det lagturnering, med 1 dag kvalik, etterfulgt av sluttspill. Laget takker
BK Missklikk for deres veldig generøse støtte til dette mesterskapet.

På vegne av hele Bridgefestivalen hilser vi tilbake og ønsker lykke til, vi følger med.
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Det er plass til mange flere nominasjoner
Redaksjonen regner med at det ikke er mangel på hyggelige personer å møte ved
bridgebordene her på festivalen. Men det hagler på ingen måte inn med nominasjoner
på Festivalens hyggeligste
Kriteriene er: Det er enten opplevelse eller annet, men det må stå en person bak. Alle
kan nominere, og nominasjonene leveres bulletinredaksjonen senest innen spilleslutt
fredag 12. august. Nominasjonene kan enten leveres på papir direkte til redaksjonens
disk eller på mail til: bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no. Husk begrunnelse!
Hvem som vinner avgjøres av en jury. Premien er et kunstverk av Årets
festivalkunstner Kari Nordnes. Det er et trykk som viser den historiefylte bygningen
på Stortorget i Lillehammer
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Løsning festivaloppgave nr. 4
Du blir i hver bulletin presentert for en bridgeoppgave, ingen skal være uløselige på
noen måte. Så får du løsningen i morgendagens bulletin.

Vest spiller ut kløver konge mot 4 spar, du
stikker med bordets ess.
Hvordan vil du planlegge spillet?
Du må spille på de sjansene du har. Sitter
ruteren 3-3 og trumfen 3-2 er kontrakten
hjemme, hvis du passer godt på innkomstene
i bordet.
Start med liten ruter fra bordet, motparten
kommer inn og fortsetter i kløver. Faren er
hvis vest fortsetter med en 3. runde kløver.
Nøkkelen ligger i å ikke trumfe den i bordet,
for da mister du innkomst til ruteren. Kast i
stedet en hjerter!
Nå kan du vinne neste stikk på hånden, ruter
til esset og ruter til stjeling, tredje runde
trumf vinnes så på bordet og hjerterne
kastes på ruter.

Juniorene utfordrer
Det er morsomt å se at juniorene utfordrer den gamle garde i Norgesmesterskapene!

Her fra Monrad par, Johan Bjørkan, Jørgen Lindaas Nordby og Markus Lund
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Johnny anbefaler – del 3, Bryggerikjelleren
Denne anbefalingen kommer nok med de aller sterkeste tilbakemeldinger. Johnny har
dette som sin favoritt restaurant, og er her minst en gang i måneden. Betjeningen
smiler når vi nevner hans navn når vi er innom og henter det meget generøse
gavekortet til Bridgefestivalen.
Ikke bare er de gavmilde – de ga
samme i fjor. De er også svært
hjelpsomme, alle bildene her har
vi fått låne av dette stedet –
ingenting har vi selv tatt av
bilder.
Den ene halvdelen av
redaksjonen har allerede planlagt
sitt besøk her – og det er mulig at
det blir gult kort fra forbundet når
jeg nevner at det er noe spesielt
som trigger akkurat dette
besøket. Det blir på fritiden, så
det er mulig det er helt innafor (selv om det
ikke er 18-års grense for å lese bulletinene).
For på Bryggerikjelleren får du servert den
perfekte Gin Tonic. Med 35 typer Gin og 7
typer Tonics har vi det største utvalget på
Lillehammer og vi smaksetter din Gin Tonic
med aromatiske råvarer alt etter preferanse.
For å nevne det: de har 190 ulike viner også.
Bryggerikjelleren er glade i oss her på Festivalen, og de kan fortelle at vi nok er glade
i dem også. De har allerede flere bestillinger på grupper herfra og det allerede tidlig i
festivalen. Ikke er det all verdens lang vei ned heller – så det er fullt mulig å spasere
både dit og tilbake.

Det anbefales å være noenlunde mett om man studerer menyen (hjemmesiden:
bblillehammer.no) i god tid før man har tenkt seg dit. Men her kan vi fortelle at det er
et spesielt trivelig trekk ved menyen synes redaksjonen. Det er angitt hvor store
mengder det er av ingrediensen – du kan for eksempel få norsk indrefilet servert i
følgende «størrelser»: 150 gram, 200 gram, 300 gram eller hele 400 gram. Skulle du
være på grensen ab ihjelsultet nevner vi at det finnes T-bone steak på 500 gram.
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Etterlysning
Underveis i 90-års feiringen må noen ha «kastet jakka».
Beklageligvis vet ikke vi hvem, men jakken
har søkt trøst og fellesskap hos oss i
redaksjonen.
Den er litt ulykkelig og etterlyser nå eieren
sin. Faktisk er den så lei seg at den på
bildet blekner litt – for den er i virkeligheten
helt sort.
Vi skal ikke forlange verken finnerlønn eller
dekning av utgifter til oppholdet hos oss, så
det er ikke forbundet med noe slikt å ta
kontakt for gjenforening jakke + eier.
Av «personalia» oppgir jakken:
Selected/Homme (Identity) og at den helst
ikke ønsker å oppgi størrelse (noe den
påstår er av hensyn til eieren).
Redaksjonen håper på en lykkelig slutt.
Sammen med dressjakken ble også en litt mer typisk ledig jakke forlatt på jubileet.
De to har holdt trofast sammen, og
lurte en stund på om det kom flere –
helst damejakker så de kunne stille i
mix lag, men det ble det ikke noe av.
Nå håper også denne å få hjelp hjem,
for den blir nok ensom om den blir
alene igjen.
Denne er jakken er litt rausere med
personalia: det er en jakke av
Dressmann-familien. Hele 85%
bomull skryter den av å ha som
opphav. Den kan fortelle at den er i
størrelse XL, men ikke spesielt stor.
Før bulletinen går i trykken hører vi
den rope: «hent meg!»
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NM mix lag

Det var lag Verdal/Sømna med Geir Enge, Astrid Margrethe Grønnesby, Marian W
Grude og Tor Eivind Grude som stod på toppen av pallen da gullmedaljene ble delt ut
etter NM mix lag.
Det ble en svørt spennende duell mot lag Abisco som varte helt inn, differansen var til
slutt på magre 0,28 poeng. Lag Abisco bestod av Bodil Nyheim Øygarden, Steffen
Fredrik Simonsen, Kåre Bogø og Anne Birgitte Fossum.

Bronsemedaljene gikk til Crush og lakk, med Siv Thoresen, Erik Eide, Jo Arne Ovesen
og Ingunn Uran.
På butleren tronet Lisbeth K Glærum og Ole Arild Berseth på toppen, foran
Øigarden/Simonsen og Enge/Grønnesby.
1. 166,16 Verdal/ Sømna, Grude - Grude - Grønnesby - Enge
2. 165,88 Abisco, Bogø - Fossum - Simonsen - Øigarden
3. 158,78 Crush lakk, Thoresen - Uran - Ovesen - Eide
4. 154,10 Damer & Knekter, Juvik - Ekren - Glærum - Berset
5. 152,61 Ivar, Solheim - Anfinsen - Birkeland - Fjælberg - Sægrov - Undheim
6. 152,15 Lykkeland, Langeland - Livgård - Larsson - Helgemo
7. 147,57 Monas, Brekka - Lindstrøm - Fuglestad - Fuglestad
8. 146,95 Turbofart oppoverBakke, Heskje - Harding - Furunes - Bakke
9. 146,86 La Linea, Elstad - Sivertsen - Andersen - Larsen
10. 146,19 Erichsen, Erichsen - Jansma - Erichsen - jansma
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Festivalpar 4

Bare 1. og 3. plass var tilstede på premieutdelingen!
25 par stilte til start i Festivalpar 4, og her er de som kom over middels:
1.
2.
3.
4.
5.

69,8
68,6
63,8
62,4
57,0

Ketil André Olsen - Gunnleiv Grude, Brønnøysund BK - Sømna BK
Trond Hegrand - Jan Kristen Lutro, BK Mix Tromsø - Rubbestadneset BK
Jan Ivar Wannberg - Egil Nerheim, Ølen BK - Søgne BK
Bjørn Svela - Erna Lervik, Klepp BK - Namsos BK
Bente Berntsen - Hege Berntsen, Tromsø BK

6. 56,9 Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud, Kløver Ess
7. 56,7 Arnt Rune Rausand - Stef Meihuizen, Molde BK
8. 56,3 Sigurd Reiten - Erik Hegbom, Vestre Gausdal BK - Sinsen BK
9. 54,4 Morten Eide - Hanne Fosheim, Åsane BK
10. 53,6 Ole Anders Fodstad - Tone Fodstad, Lena BK
11.
12.
13.
14.

51,4
50,9
50,6
50,1

Ida Kristine Mathisen - Robert Olsen, Helgeland JJBK - Studentenes BK
Pål Dahl - Torgeir Daling, Inderøy BK
Ove Killi - Kjell Grindstuen, Dombås BK
Håvard Moe - Markus Hansen Moe, Sandnessjøen BK - Helgeland JBK
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Festivaloppgave nr. 5
Du blir i hver bulletin presentert for en bridgeoppgave, ingen skal være uløselige på
noen måte. Så får du løsningen i morgendagens bulletin.
Og kommer du til redaksjonen med riktig svar, så vanker det fort en liten premie

Mot 4 hjerter spiller Vest ut spar to, Øst
vinner det første stikket med damen og
fortsetter med esset som du stjeler.
Du spiller en trumf, vest vinner med
esset, og er så grei å skifte til kløver.
Øst vinner med esset og returnerer en
kløver som du stikker med kongen.
Du tar ut den siste trumfe som Vest
hadde, og trumfer kløver knekt, Øst er
renons.
Hvordan behandler du ruterfarven?
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NM damepar – før det braker løs
I dag startet NM for damepar, og det er
(pr. 2/8) påmeldt like mange par som i
fjor.
Selvsagt stiller Åse Langeland og Marianne
Harding opp for å forsvare mesterskapet
fra i fjor.
Ellers stiller de andre på pallen i fjor i nye
kombinasjoner.

Glade vinnere i 2021

Fjorårets beste:
1. 61,7 Åse Langeland - Marianne Harding, Stavanger BK - Farsund BK
2. 61,2 Torild Heskje - Gunn Tove Vist, Klepp BK
3. 60,1 Ranja Sivertsvik - Ida Wennevold, Heimdal BK - Nesodden BK
4. 58,0 Hilde Bjørlo - Kirsten Dubland, Klepp BK
5. 57,0 Åse Biribakken - Marianne Homme, Farsund BK - Kristiansands BK
6. 55,6 Lisbeth K. Glærum - Ann-Mari Mirkovic Juvik, Åsane BK - BAK
7. 55,6 Kari-Anne Opsal - Solbritt Lindahl, Harstad S&BK - Skånland BK
8. 55,6 Stine Holmøy - Maja Rom Anjer, Stryn BK - TopBridge BC
9. 55,1 Pernille Lindaas - Anne Birgitte Fossum, Arendals BK - TopBridge BC
10. 54,7 Erleta Plana - Maren Idland Sægrov, Sandnes Juniorbridgeklubb

Torild Heskje er i år påmeldt med Anne Birgitte Fossum som makker, Ranja Sivertsvik
med Virginia Chediak, og Ida Wennevold spiller i år med Gunn Helness.
For bridgens fremtid håper redaktøren på at Erleta og Maren klatrer på listen i år
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NM monrad par – før det braker løs
72 par er påmeldt årets Monrad par, og veldig mange stiller med seiersambisjoner.

Fjoråret var et stort år for Christian Bakke, som sammen med Tor Eivind Grude vant
også dette mesterskapet. De to stiller opp for å forsvare tittelen.
Av utfordrerne er det naturlig å peke på Kåre Bogø og Geir Helgemo. Og som
outsidere velger jeg Bjørn Olav Ekren og Ole Arild Berset.
Fjorårets beste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

57,79
57,31
55,85
55,49
55,06
54,63

Christian Bakke - Tor Eivind Grude, Bergen Akademiske BK - Sømna BK
Bjørn Olav Ekren - Kjell Gaute Fyrun, Sunndalsøra BK - Lillehammer BK
Jim Høyland - Trond Hantveit, Bergen Akademiske BK
Nils Kvangraven - Tolle Stabell, Kristiansands BK - Tøffelklubben
Stein Bjerkset - Per Haltbrekken, Berkåk BK - Lundamo BK
Kåre Bogø - Allan Livgård, TopBridge BC - Heimdal BK

Turneringslederne diskuterer
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NM veteran par – før det braker løs
Det ble litt dramatikk rundt NM veteran i fjor, da premiesermonien fant sted med feil
par på fførsteplass. Men de 6 beste parene ble til slutt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

58,0
57,2
57,1
54,6
54,5
54,5

Tor Bakke - Arve Farstad, Bergen Akademiske BK - TopBridge BC
Jan Mikkelsen - Jon-Egil Furunes, TopBridge BC
Harald Nordby - Jan Trollvik, TopBridge BC - BK 1933 Tromsø
Per Ove Moe - Karsten Syversen, Brufoss BK - Hamar BK
Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland, Fredrikstad BK
Runar Lillevik - Øyvind Ludvigsen, TopBridge BC

Farstad og Bakke
Når det gjelder å tippe årets Norgesmestere, er det noen par som er vanskelige å
komme utenom. Alle parene fra pallen i fjor stiller opp, og skal jeg finne et
outsiderpar så vil jeg velge Anderssen og Marstrander. Men jeg kan ikke tippe, viser
det seg

I en sofa fra SKEIDAR
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Fokus på alle
NBF har gjennom satsingen på «Bridge som Sport» og «Bridge for Alle» satt på
agendaen hele bridgefamilien. I tillegg har de et sterkt fokus på barn/unge og
rekruttering av damer.
Til tross for at mange bridgespillere er kjent med handicap-system fra golfen, ble det
litt ekstra da Bridgeforbundet for noen år siden innførte et tilsvarende.
«Bridge for Alle» delen har tatt opp i seg handicap systemet fra starten og halvparten
av turneringene i det segmentet her på festivalen er handicapturneringer. Helt nytt av
året er at det også i «Bridge som Sport» har tatt med seg dette fokuset.
Den aller første handicap premien noensinne på et NM (så vidt vi i redaksjonen har
funnet ut), ble delt ut etter par mix.
Vinnerne ble Cathrine K. Leithe fra BK
Mix Tromsø og Truls Mathisen fra
Askim BK. Cathrine er kløvermester
med handicap 40,6. Truls er også
kløvermester, med handicap 48,2.
Her er bilde fra premieoverrekkelsen,
President Åse (Sophie) Langeland ser
like fornøyd ut som vinnerne
Premien var et gavekort på 1000,- fra Lillehammer Restaurant & bar. Allerede samme
kveld møter vi de to ved bordet på restauranten godt i gang med premien. Vi tok en
prat med paret.
Vi spurte hva som var deres
motivasjon for å melde seg
på NM par mix. Da kom det
spontant «spilletrening» fra
dem.
Når vi ber dem beskrive
hvordan det var å vinne en
skikkelig handicap premie –
er det ikke mye tenketid de
trenger. De svarer at det er
motiverende og en skikkelig
gulrot som de håper kan
gjentas og stimulere flere til å
delta selv om de sannsynligvis ikke ender med
medaljer om halsen
Dette kan nok gjøre at flere gidder å stille opp og ikke bare være listefyll som betaler
like mye som alle andre drister Truls seg til å tenke høyt. Noe galt har vi gjort, men
veldig mye riktig er de to enige om, og det viser jo premien. Vi gratulerer.
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Noe helt spesielt
Vanligvis har man sånn rimelig oversikt over hva som skal skje under festivalen – og
når. Men tirsdag 9. august ble vel de fleste gledelig overrasket rett før oppstart av
siste sesjon av mix lag.
En tydelig rørt president delte ut to stipend til henholdsvis Maren og Erleta eller
Marleta som dette fabelaktige tospannet er kjent som. Det var ikke bare redaksjonen
som fikk gåsehud under den utdelingen – hele salen hyllet de to.

Stipendet var gitt av Rogaland krets ved Sjur Nedrebø, eller alle bridgespillere i
Rogaland som det står på diplomet.
Vi avtalte et møte på broen utenfor spillelokalet – hvor ellers. Maren og Erleta er
tilbake fra Nederland, hvor de spilte EM på U26W. de to landslagsspillerne ser ikke
betydelig slitne ut etter lange bridgedager der nede når vi møter dem nå – rett etter
NM mix par.
Leder i Rogaland krets, Sjur
Nedrebø smiler om kapp med
jentene og de tre gir et klart
intrykk av at dette er noe som er
like stas å gi som å få.
På spørsmål om kretsens
motivasjon er det ikke behov for
tenketid. Kretslederen kan fortelle
at Rogaland krets er ambisiøse når
det gjelder ungdom – og presiserer
det vi allerede vet – Barn og
ungdom er bridgens fremtid.
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Når vi lurer på hva stipendet skal benyttes til er Maren og Erleta klare på at det blir til
en eller flere turneringer – helst i utlandet. De har hatt en ukes pause etter EM i
Nederland og begge syntes det var kjekt å være med landslagene. Intens hoderisting
bekrefter at de ikke er lei og heller ikke slitne – eller kanskje litt den første dagen
etter de kom jeg sier Erleta, og legger til at det jo er en uke siden.
Når vi spør hva backingen fra kretsen og dette betyr for dem er svaret på
ungdommelig vis: «helt sykt mye». Jeg skal prøve å gjengi ordrett kva de supplerte
den kommentaren med: «ka ska vi ha gjort utan dem». Regner med at ingen trenger
forklaring på hvor mye Rogaland krets betyr for jentene. De vil gjerne utdype og sier
det kjempeinspirerende og kretsens satsing får sikkert enda flere til å være med.
Mens vi snakker med Maren, Erleta og
Sjur står det en beskjeden mann og
smiler mens han kikker på. Da Sjur får
øye på han får vi straks beskjed om at
det er nødvendig å ta hans helt
uunnværlige nestleder i kretsen med i
samtalen. Vi er ikke tunge å be, vi i
redaksjonen. Så vi tar først et bilde av
Jomar og Sjur sammen. Jomar var
Marens makker på mix lag, mens Erleta
spilte med Gjermund Rekstad.
De to toppene i Rogaland krets er rake
med å fortelle hvor viktig disse to er for
kretsen.
Til sommeren skal det være juniorleir
i den kretsen, og disse to jentene skal få bruke sin bridgelærerstatus i den. Det ser ut
til at det er noe som alle aldre gleder seg masse til, og redaksjonen lurer på om det
er mulig å ta for eksempel 5. klasse om igjen – for å være med. Lunt svarer Sjur at
det skal ordnes.
Før NM par damer startet, med nettopp
«våre» jenter som makkerpar, rakk vi
noen ekstra ord med Jomar.
Vi begynner med å spørre han hvordan
det er å spille med en junior. Han
undertrykker at han nok ikke synes det
var verdens smarteste spørsmål, for
han trekker rolig pusten før han sier at
Maren ikke er junior når hun spiller.
Videre forteller han at det er naturlig at
det er Maren og ikke han som har
styring med hvilket system og hva det
skal omfatte. Sånn må det være.
Vi avslutter med å ønske jentene lykke til idet turneringen starter.
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I kulissene
I disse festivaltider må man ta en prat med de som sørger for at dette går på skinner,
og av de viktigste er som vanlig Per Nordland, som sørger for at vi har kort å spille
med!
Det er ikke fritt for at veterinæren fra
Selbu har en del kortstokker å holde
rede på.
Men det er ikke store utskiftinger, Per
kaster ikke en kortstokk som fungerer i
kortdeler-maskinene! Og de biir ikke
brukt mer enn noen få ganger om året,
så de holder lenge.
Men jeg fikk plutselig 15.000 nye
kortstokker på døra her om dagen, NBF
har jo startet produksjon av nye stokker
nå. Så de utslitte skal byttes med helt
nye.
Jeg fant plutselig en gammel
reklamekortstokk i en av kassettene!
«Ja, jeg overtok noen tusen kortstokker og 3-4 dealere etter Rolf Tjørsvåg, så disse
stammer nok derfra. Han ga kort til det meste som skjedde i Oslo, på Briddgens hus
og andre steder».
Så her følger et utvalg av reklamestokker i som fremdeles er i aktiv bruk:

Dagens visdomsord: «Tar du godt vare på kortstokkene, så varer de lenge»
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Festivalhandikap 3
Hele 31 par stilte til start i denne turneringen, høyeste deltakelse i sideturneringenee
så langt

Mathisen/Hansen Moe – Nygård/Strand – Haakenstad/Torstensrud
1.
2.
3.
4.
5.

61,7
59,1
58,4
57,3
56,5

Kay Strand - Birgit Iren Nygård, Heimdal BK - Larvik BK
Ingeborg Haakenstad - Hilde Torstensrud, Kløver Ess
Ida Kristine Mathisen - Markus Hansen Moe, Helgeland JBK
Ole Anders Fodstad - Tone Fodstad, Lena BK
Svein Meldieseth - Ragnhild Oldernes, Rena BK - BK Mix Tromsø

6. 56,4 Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen, Eiker BK
7. 56,0 Mona Nordbø - Leif Fjellro, Sotra BK - Os BK
8. 54,4 Hågen Andre Mathisen - Jonas Brekke, Helgeland JBK- Jessheim BK
9. 53,8 Cathrine Wedvik - Solvei Grande-Weberg, Trondheim ungdomsbridgeklubb
10. 53,7 Kjell Ove Helmersen - Svein Erik Dahl, Heimdal BK - Larvik BK
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

53,5
53,3
53,3
52,9
51,5
50,7
50,3

Mona Eng - Hilde Abrahamsen, Stange BK
Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen, Åsane BK
Ole Årland - Laila E.R. Årland, Austevoll BK
Inge Kvarven - Jorunn Folkedal, Rubbestadneset BK
Arvid Haugen - Oddny Christoffersen, Kløver Ess
Erik Sørnes - Siri Sæther, Lørenskog BK
Trine Heslien - Liv Glasser, Røa BK - FUVO BK
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